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Ny Lovgivning
Danmark

Vejledning om tilsætningsstoffer
Fødevarestyrelsen har udsendt Vejledning om tilsætningsstoffer dateret 10. april
2017. Der er tale om en ny vejledning, da der ikke tidligere har eksisteret en vejledning omkring anvendelsen af tilsætningsstoffer til fødevarer. Vejledningen kan findes
på FVST hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Sider/Tilsaetningsstofv
ejledningen.aspx
Vejledningen skal ses i sammenhæng med den øvrige del af fødevarelovgivningen og
skal især læses sammen med forordning 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer. Vejledningen har bl.a. afsnit omkring definitionen og brugen af
f.eks. tilsætningsstoffer, tekniske hjælpestoffer, beskrivelse af ”carry-over- princippet”,
farvende fødevarer, dual-use additiver samt krav til fødevareproducenter og importører. Herudover er der hjælp til indplacering i EU-listens fødevarekategorier.
Vejledningen indeholder en række bilag, herunder beregninger og beregningstabeller
for visse tilsætningsstoffer og vejledning til indplacering af produkttyper i undergruppen 8.3 kødprodukter, hvad angår tilsætning af nitrit.

Danmark

Kontrolfrekvensvejledning 2017
Fødevarestyrelsen har på deres hjemmeside lagt en opdateret udgave af ”Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet 2017, dateret 20. april 2017”. Vejledningen erstatter kontrolfrekvensvejledningen for 2016 af 8.12.2015 og fandt anvendelse fra 31.
marts 2017.
https://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Kontrolfrekvensvejledni
ngen.aspx
Vejledningen er justeret i henhold til FVST nye kontrolkoncept med aktivitetsbaseret
risikovurdering. I bilag 2 fremgår det, hvorledes et kontrolobjekts (en virksomhed) kon-

LOVGIVNINGS-NYT
Side 2 af 2

4. maj 2017

trolfrekvens fastlægges ud fra risikopoint, som tildeles ved en individuel aktivitetsbaseret risikokarakterisering. I bilag 2 fremgår ligeledes kontrolfrekvenserne for basiskontrol i de 5 risikogrupper. Som nævnt i tidligere Lovgivnings-Nyt (nr. 8, 2016) er
standardfrekvenserne for ”særlig høj risikovirksomheder” og ”høj risikovirksomhed”
nedsat med et besøg om året.
Vejledningen er ligeledes justeret i forhold til ordningerne om kædekontrol og 3. partscertificeringer, som er specifikt beskrevet i bilag 8.

Finland

Oprindelsesmærkning på finske kødprodukter
Jord- och skogbruksministeriet i Finland har udstedt en bekendtgørelse om oprindelsesmærkning af visse fødevarer, herunder oprindelsesmærkning af kød, der indgår
som ingrediens i fødevarer.
Hvis fødevaren mærkes med det frivillige Hyvää Suomesta (godt fra Finland), som
angiver at en fødevare og dens ingredienser har finsk oprindelse, bortfalder kravet om
særlig oprindelsesmærkning.
Bekendtgørelsen gælder ikke for fødevarer, der er lovligt fremstillet og/eller markedsføres i en anden EU medlemsstat.
Bekendtgørelsen (nr. 218/2017) træder i kraft 1. juni 2017 og gælder til og med 31.
maj 2019. Bekendtgørelsen kan ses på svensk på dette link:
http://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2017/fs20170218.pdf

USA

Ingredienser til brug i kødprodukter
Der er kommet opdateringer til FSIS Directive 7120.1 over de stoffer, som er godkendt
til kød og kødprodukter. Revision 40 er dateret 14. marts 2017. De stoffer, som er tilføjet listen, er fremhævet i teksten.
Link til listen for revision 40:
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES

